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 لشرق األدنىوالمراعى لغابات اللجنة 

 الدورة العشرون

 الثانى أسبوع غابات الشرق األدنى

 تركيا أنطاليا،

 9209ر يفبرا 29 –ر يينا 92

 عماد األمن الغذائى: اإلدارة الرشيدة للغابات و المراعى 

استخدام مياه الصرف المعالجة فى الغابات وأنظمة مندمجات الزراعة 
 والغابات

 

 
يتصف الشرق األدنى وشمال أفريقيا باألحوال المناخية الجافة وشبه الجافة والتى تؤثر على إنتاج الغذاء  - 1

زيادة إحتياجات الناس من الغذاء، بالتزامن مع تزايد الضغط السكانى فى المنطقة على مدى السنوات . والغابات

لتزايد تحت تهديد التأثيرات المشتركة للغابات الهشة موارد اتقع  . والوقود ومنتجات الغابات األخرى والخدمات

فإن ن ناحية أخرى وم. ندرة المياه زيادة إحتياجات المجتمعاتسيزداد أإلحساس أكثر ب. السكانى والتغيرات المناخية

المنطقة تنتج كميات كبيرة من مياه الصرف فى المناطق شبه الحضرية واألراضى الهامشية واسعة النطاق والتى 

. مكن أن تستخدم فى التشجير على مجال واسع باستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة المياه وتحسين نظم الرى بالتنقيطي

التشجير فى المناطق الجافة فى شمال أفريقيا والشرق األدنى من الممكن أن يفى بإحتياجات الناس من الغابات 

لمتدهورة، مكافحة التصحر، المساهمة فى تخفيف أثار واألشجار من سلع وخدمات، إستعادة المناظر الطبيعية ا

 .الكربون فى الغابات ونقل المعارف والتقنيات إلى هذه المناطقإمتصاص التغيرات المناخية من خالل زيادة 

على مدى السنوات الماضية تزايدت طلبات دول البحر المتوسط والشرق األدنى إلشراك منظمة األغذية  - 2

من أجل الغابات وأنظمة مندمجات ( TWW)ذ وتطوير مشاريع إلستخدام مياه الصرف المعالجة والزراعة فى تنفي

وأحالت وقد أعدت إدارة الغابات فى منظمة األغذية والزراعة . الزراعة مع الغابات وذلك بدعم من المجتمع الدولى

يطالية بإيجابية للمبادرة بتمويل مشرو  وقد أستجابت الحكومة اإل. عدداً من المشاريعإلى البلدان والوكاالت المانحة 

 .صغير لتنفيذ تقنيات حديثة إلنتاج وإدارة مياه الصرف المعالجة فى أربع دول من دول البحر األبيض المتوسط
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قامت منظمة األغذية والزراعة وبتمويل مالى من الحكومة اإليطالية بتنظيم  2212أكتوبر  17إلى  16من  - 3

مشاركاً  28ضم الملتقى  .ات بتونس، فى تجديد الغابات باستخدام مياه الصرف المعالجةورشة عمل فى الحمام

التعاون اإليطالى وخمسة من ن ييشكلون المهتمين ذوى الصلة من كل من الجزائر، مصر، المغرب وتونس، مراقب

ء فنيين فى المشرو  من المتخصصين يمثلون المؤسسات اإليطالية وثيقة الصلة بالموضو  ويعملوا بالفعل كأعضا

المجلس القومى لألبحاث، مجلس البحوث للزراعة، جامعة : إيطاليا –المشترك بين منظمة األغذية والزراعة 

 (.فيتربو)وجامعة توسكيا ( بوتينزا)بازيليكاتا 

تحويل كانت نتيجة ورشة العمل وثيقة تحتوى على إطار منطقى كمقترح لمشرو  إقليمى للمساهمة فى - 4

كل ممثلى الدول المشاركة من على الوثيقة تمت المصادقة  .وممارسات حقلية ث العلمية إلى سياسات غابات، البحو

مع إعطاء منظمة األغذية والزراعة الصالحية لمواصلة العمل فى مخطط تمهيدى لمشرو  متكامل كمقترح 

 .لمشرو  إقليمى يتم تعديله بواسطة كل من الدول المشاركة

ة اإليطالية إهتماماً بمقترح المشرو  اإلقليمى وقررت دعم األنشطة األولية المتوقعة أبدت الحكوم- 5

سوف تركز على تأسيس مشاريع إرشادية صغيرة على إستخدام مياه .بالمشرو  فى السنة األولى من األنشطة

. المغرب وتونسالصرف المعالجة فى الغابات وأنظمة مندمجات الزراعة مع الغابات فى كل من الجزائر، مصر، 

وسوف يستمر لمدة عام فى نفس الوقت فإن منظمة األغذية  2211المشرو  الجديد أصبح جاهز للعمل فى أكتوبر 

والزراعة سوف تعمل أيضاً فى شراكة مع كل من المؤسسات القومية والدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم 

 .مقترح المشرو  لهيئات مانحة أخرى لضمان إستمرارية أنشطة المشرو  على المدى البعيد

دانية باإلشتراك مع خبراء من المؤسسات اإليطالية المشاركين مع منظمة األغذية تم إنجاز ثالث مهمات مي- 6

والزراعة فى ثالثة من أربع بلدان للمشرو  لتقييم اإلحتياجات الخاصة الستخدام مياه الصرف المعالجة فى الغابات 

. ق المشاريع اإلرشاديةومندمجات الزراعة مع الغابات وللبدء فى تخطيط األنشطة لكل دولة بشكل نهائى لتحقي

فى نفس الفترة فإن المشرو  سوف يقوم فى . المهمة الرابعة من المتوقع أن تكون فى تونس فى منتصف نوفمبر

الجزائر بتدعيم إنشاء محطة معالجة للمياه بالتنقية النباتية فى واحة بريزينا من أجل إنتاج مياه صرف معالجة إلنتاج 

الحكومة الجزائرية أن تستثمر أمواالً فى محطات المعالجة بالتنقية النباتية فى  قررت. محاصيل الكتلة الحيوية

فى مصر فإن . تكاليف هذه المحطات مستدامة وأيضاً فى المناطق الفقيرة إقتصادياً إذ أن المناطق الريفية النائية 

بها أشجار هامة فى الصحراء  المشرو  سوف يدعم اإلدارة المركزية للتشجير فى إدارة غابة اإلسماعيلية المزرو 

فى اإلسكندرية سوف يعمل المشرو  بشكل وثيق مع . بالقرب من السويس وذلك بإستخدام مياه الصرف المعالجة

قسم الغابات فى الجامعة ومع هيئة اإلسكندرية للصرف الصحى إلقامة مناطق لزراعة الغابات يتم ريها بمياه 

و  سوف يدعم إستخدام مياه الصرف المعالجة إلقامة الحزام األخضر فى المغرب فإن المشر. الصرف المعالجة

 .أنشطة كثيرة متوقعة أيضاً فى تونس. بزراعة أشجار النخيل حول مدينة مراكش

المشرو  سوف يفيد فى نقل المعارف والتقنيات من البلدان األكثر تقدماً فى استخدام مياه الصرف المعالجة - 7

  –قنيات الحديثة فى عملية التنقية النباتية وفى استخدام مياه الصرف المعالجة فى الرىوخاصة عن طريق تنفيذ الت

فى نفس الوقت فإن المشرو  يعمل أيضاً فى شراكة مع دول البحر األبيض المتوسط ومع المؤسسات . التسميد

 . المتوسط والبعيدالقومية والدولية لتقديم مقترح المشرو  وتأكيد إستمرارية أنشطة المشرو  على المدى 
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 مسبئل للنظر من قبل هيئة الغبببت والمراعى للشرق األدنى     

 ٔيغ كم . انجهذاٌ انًشبركخ انجزائز، يصز،انًغزة ٔتَٕس انًشزٔع انًشبر إنيّ يٍ قجمانتصذيق ػهٗ  تى

ألغذيخ نٕضغ يُظًخ أ ْيئخ انغبثبد ٔانًزاػٗ نهشزق األدَُْٗبنك حبجخ نهتصذيق ػهٗ انًشزٔع يٍ قجم 

 .ٔانزراػخ فٗ ٔضغ أفضم فٗ سؼيٓب يغ انذٔل انًبَحخ ٔٔكبالد انتًٕيم نجذة إػتًبداد إضبفيخ 

 ٓدػى يُظًخ أألغذيخ ٔانزراػخ فٗ سؼيٓب نجهت  يئخ انغبثبد ٔانًزاػٗ نهشزق األدَٗػجز إٖ يجبدراد يًكٍ ن

 يزيذ يٍ انتًٕيم نضًبٌ إستًزار انًشزٔع فٗ انًستقجم؟

 تجبدل انًؼهٕيبد، انًؼبرف ٔانتقبَخ ثصٕرح أفضم  ْيئخ انغبثبد ٔانًزاػٗ نهشزق األدَٗبء كيف نهجهذاٌ أػض

 دػًبً نًشزٔع يُظًخ أألغذيخ ٔانزراػخ إلستخذاو ييبِ انصزف انًؼبنجخ فٗ أَظًخ انغبثبد ٔانزراػخ انغبثيخ؟

  ٗد ٔانًزاػٗ نهشزق ْيئخ انغبثبْم يٍ ضزٔرح نتٕسيغ انًشزٔع نيشًم يزيذاً يٍ انجهذاٌ أألػضبء ف

 ؟ األدَٗ


